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• D1- științe exacte  

 
Nr.crt. Numele tutorelui Facultatea Tema/domeniul de cercetare (ROMÂNĂ/ENGLEZĂ) 
1.  Prof.univ.dr. Aurelia Vasile  Chimie 1.Materiale nanocomposite pe baza de silice mezoporoasa folosite ca sisteme 

pentru transportul substantelor  medicamentoase/ Mesoporous silica  
nanocomposites as drug delivery systems 
2. Materiale oxidice multifunctionale cu porozitate ierarhica utilizabile in chimia 
verde/Multifunctional oxide materials with hierarchical porosity used in green 
chemistry 

2.  Conf. Univ. dr. Silviu Octavian 
Gurlui 

Fizica Structuri nano-dimensionale obținute prin PLD. Influența condițiilor de depunere 
și a dinamicii plasmei/Nano-sized structures obtained by PLD. Influence of 
deposition conditions and plume dynamics 
Monitorizarea stratului limita planetar (SLP) prin intermediul sistemelor de 
teledetectie moderne. Aplicatii in meteorologie si modelare 
atmosferica/Monitoring of the planetary boundary layer (PBL) through the 
modern remote sensing systems. Applications in meteorology and atmospheric 
modeling 

3.  Prof.univ.dr. Alexandra Raluca 
Iordan 

Chimie Oxizi metalici cu structura de spinel si perovskit - implicati in protectia mediului/ 
Polymetallic oxides with spinel and perovskite structure - implicati in 
environmental protection 

4.  Prof.univ.dr. Felicia Iacomi Fizica 1.Materiale nanoporoase functionale pentru aplicatii in  protectia mediului/ 
Functional nanoporous materials for applications in envoronment protection; 
2.Straturi subtiri si nanostructuri pentru celule solare avansate. Cercetare, 
comunicari stiintifice si popularizarea stiintei / Thin films and nanostructures for 
advanced solar cells. Research, scientifique communication and science 
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popularization 
5.  Prof.univ.dr. Elena Bicu Chimie Strategie de descoperire de schelete noi: sinteza si evaluare biologica de 

derivati heteroaromatici cu cicluri condensate de 5 si 6 atomi si azachalcone ca 
agenti anticancerosi si antivasculari/ Scaffold-hopping strategy: synthesis and 
biological evaluation of 5,6-fused bicyclic heteroaromatics and azachalcones as 
anticancer and antivascular agents 

6.  Prof.univ.dr. Nicoleta Viorica 
Dumitrascu  

Fizica Imbunatatirea unor texturi polimere complexe utilizate in chirurgia abdominala 
prin tehnici cu plasma/Improvement of complex polymer textures used in the 
abdominal surgery by means of plasma techinques 
 
Studiul mecanismelor de interactiune plasma – mediu biologic la nivel molecular 
si celular, cu prezentarea si detalierea aspectelor legate de aplicatiile in 
medicina ale fizicii plasme/ 

7.  Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu Chimie 1. Chemosenzori cu schelet azaheterociclic pentru operatiuni de decontaminare 
a mediului/ 
2. Studiul reactivitatii unor derivati 1,2-Diazinici/Reactivity studies of some 1,2-
Diazinic derivatives 
3. Cercetari comparative de legare a unor ioni metalici la restul 
aminoacidic Tyr10 al unor peptide beta-amiloidice/ Comparative research on 
metal ions binding to the Tyr10 amino acid residue of beta-amyloid peptides 
 
Chimia Heterociclurilor, cu urmatoarele subdomenii/teme de expertiza: 1. 
Chimia si sanatatea: chimia heterociclurilor cu azot si chimie medicinala; 2.  
Chimia si nanostiintele: macrocicluri cu azot si oxigen, chimie supramoleculara; 
3. Chimia si mediul: reactii ecologic prietenoase sub actiunea microundelor si 
ultrasunetelor/ Fundamental area: Chemistry of Heterocyclic Compounds, with 
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three area of expertise: 1. Chemistry and Health: Nitrogen Heterocycles 
Chemistry and Medicinal Chemistry; 2. Chemistry and Nanoscience: Nitrogen 
and/or  Oxygen Macrocycles, Supramolecular Chemistry; 3. Chemistry and 
Sustainable Development: Eco-friendly Reactions using Microwave and 
Ultrasounds Assisted Reactions. 

8.  Prof.univ.dr. Liliana Mitoseriu Fizica Major fields: Nanoscience and advanced functional materials: research and 
communication of science  
Specific topics:  http://www.phys.uaic.ro/retea-transnationala-de-management-
integrat-al-cercetarii-postdoctorale-in-domeniul-comunicarea-
stiintei_l209_p0.html  

9.  Conf.univ.dr. Costică Moroșanu Matematică Aplicatii ale sistemului tranzitiei de faza / Applications of phase-field transition 
system 
 

10.  Conf. univ. dr. habil.  Marius 
Durea 

Matematica Metode de analiza variationala si aplicatii in optimizarea multicriteriala/ 
Variational analysis methods and applications to multicriteria optimization 

11.  Prof.univ.dr. Aurel Pui Chimie 1. Studiul interactiei unor compusi coordinativi cu  AND/ Study of interaction of 
coordinative compounds with DNA 

2. Nanoparticule cu aplicatii biomedicale./ Nanoparticles with biomedical 
applications 

3. Evaluarea gradului de expunere a copiilor la poluanți organici, cuantificarea 
contaminanților în probe biologice și studiul influenței lor asupra prevalenței 
obezității 

12.  Conf.univ.dr. Dan-Gheorghe 
Dimitriu 

Fizică Studiul spectral al interactiunilor intermoleculare in solutiile unor heterocicli in 
vederea optimizarii reactiilor de obtinere a unor noi compusi cu aplicatii 
farmacologice/ Spectral studies of intermolecular interactions in solutions of 
some heterocyclic derivatives having in view the optimization of obtaining 
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reactions for new compounds with pharmacological applications 
13.  Conf.univ.dr. Sebastian 

Popescu 
Fizică Obtinerea polimerilor cu capacitate de recunoastere molecular pentru sistemele 

de eliberare controlata de medicamente, utilizand iradierea UV ca metoda fizica 
de grefare/ UV Irradiation as Grafting Method to Obtain Molecularly Imprinted 
Polymers (MIPs) for Drug Delivery Systems (DDS) 
Metode de determinare a birefringenței probelor anizotrope pentru proiectarea 
unor filtre interferențiale 

14.  Prof.univ.dr. Dumitru Luca Fizica Rolul fenomenelor de transpor in plasma ablatiei laser in determinarea 
proprietatilor unor straturi subtiri preparate prin tehnica PLD/ Role of the 
transport fenomena inside laser ablation plasma in determining the 
characteristics of certain PLD thin films 

15.  Prof.univ.dr. Alexandru Stancu Fizica Comutarea laser ultra-rapidă în dispozitive magnetoelectronice: modelarea 
dinamicii la scara femtosecundelor 
Studiul proceselor neliniare histeretice prin metoda diagramelor FORC 

16.  Prof. univ.dr.Felicia Iacomi Fizica 1.Nanocompozite pe baza de polimeri/nanoparticule anorganice cu aplicatii 
în electronica si optoelectronica 
2.Straturi subtiri si nanostructuri pentru aplicatii in electronic transparenta si 
spintronica 
3.Studiul influentei conditiilor de depunere asupra proprietatilor structurale si 
functionale ale unor straturi subtiri calcogenice si oxidice 
4.Materiale functionale avansate 

17.  Prof.univ.dr. Tudor Luchian Fizica Investigarea corelatiilor fizico-chimice existente intre sructura moleculara si 
potentialul litic al unor peptide antimicrobiene naturale si chimerice/ 
Investigation of physico-chemical correlations existing  between molecular 
structure and litic potential of some natural and chimeric antimicrobial peptides 

18.  Prof.univ.dr. Ovidiu Florin Fizică 1. Materiale magnetice sub formă de straturi subțiri pentru aplicații tehnologice 
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Călțun (thin magnetics films for technological aplication) 
2. Nanoparticule cu aplicații în medicină și biologie (Nanoparticles for medical 
and biological aplications) 
3. Materiale magnetice pentru aplicații în senzori și actuatori (magnetic 
materials for sensors and actuators) 

19.  Prof. Dr. Lucel Sirghi Fizica 1.Studiul disocierii dioxidului de carbon cu ajutorul plasmei de temperatura 
joasa 
2. Modificarea prin nanolitografie a activitatii chimice a unor materiale 
fotocatalitice. 

20.  Conf. Dr. Liviu Leontie 
. 

Fizica 
 

Materiale si structuri semiconductoare pentru aplicatii de senzori de 
gaz/Semiconductor materials and structures for gas sensing applications 

21.  Prof.univ.dr. Henri Luchian Informatică 1.Extragere nesupervizata de atribute/Unsupervized feature extraction 
2. Analiza inteligenta a datelor /Intelligent data analysis  

22.  prof.univ.dr. Gabriel Ciobanu Academia Romana, 
Institutul de Informatică 
Teoretică 

Abordari formale ale sistemelor dinamice complexe in informatica; Formalisme 
din informatica inspirate din biologia celulara/ Complex dynamic systems in 
computer science: formal theories and aspects. Formalisms in computer 
science inspired from cell biology 

23.  Prof.univ.dr. Dan Cristea Informatica Tehnologii de prelucrare a limbajului natural in ajutorul cercetatorilor din stiintele 
sociale si umaniste/ Natural Language Processing Technologies for 
Researchers in Humanities and Social Sciences 

24.  Conf. univ. dr. Cristian Secu Geografie 1.Evaluarea calităţii solurilor (urbane) / aplicaţii SIG în ştiinţa solului/(Urban) Soil 
quality evaluation / GIS applications in soil science 
2. Evaluarea solurilor din nord-estul Romaniei/Soil quality evaluation in 
northeastern Romania  

25.  Prof. univ. dr. Corneliu Iatu Geografie 1. Dinamica activitatilor turistice in spatiul romanesc 
2. Evolutia indicatorilor geodemografici in perioada post-comunista. 
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26.  Prof.univ.dr. Liviu Apostol Geografie 1. Analiza functionalitatii sistemelor antropice in cazul  manifestarii  fenomenelor 
de risc/ The analysis of the functionality of the anthropics systems in case of 
manifestation of risks phenomena 
2. Factori de control ai instabilitatii atmosferice in sud-estul Europei/ Controlling 
factors of atmospheric instability in south-eastern Europe 
3. Analiza statistica a manifestarilor climatice din Podisul Central Moldovenesc, 
in contextul schimbarilor climatice globale/Statistical analysis of climate events 
in Central Moldavian Plateau, in the context of global climatic changes 

27.  Conf.univ.dr. Carmen Gache Biologie 1 Diversitatea morfologica și taxonomică a membrilor suprafamiliei 
Platygastroidea (Insecta, Hymenoptera)/Morphological and taxonomical 
diversity of Platygastroidea (Insecta, Hymenoptera) 
2. Variabilitatea intra- și interspecifică a semnalelor acustice la speciile genul 
ISOPHYA BRUNNER VON WATTENWYL (Insecta: ORTHOPTERA)/Intra-and 
interspecific variability of acoustic signals in the species of genus ISOPHYA 
BRUNNER VON WATTENWYL 
3. Schimbările climatice şi manifestări eco-etologice ale unor grupe de păsări. 
4. Managementul durabil al resurselor şi conservarea biodiversităţii în pescării 
incluse în Reţeaua Natura 2000. 
5. Macronevertebratele bentonice - indicatori ecologici în programele de 
biomonitoring al ecosistemelor acvatice. 
6. Complexul alge epifite – macrofite acvatice din unele ecosisteme lentice din 
estul României 
7. Structura şi distribuţia populaţiilor de crsutacee planctonice în unele 
ecosisteme lentice din estul României.  
8. Răspunsul comunităţilor de colembole (Hexapoda: Collembola) la schimbările 
de habitat în Carpaţii Româneşti (The response of Collembola species to land-
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use change in Romanian Carpathians). 
28.  Prof.univ.dr. Mircea Nicusor 

Nicoară 
Biologie Atestarea bioacumularii si bioamplificarii metalelor grele in lanturile trofice 

acvatice/Certification of bioaccumulation and bioamplification of heavy metals in 
aquatic trophic chains 
 
Evaluarea stării trofice a bazinelor acvatice, pe baza comunităților de 
macronevertebrate acvatice. Utilizarea macronevertebratelor bentice in 
monitoringul ecologic al ecosistemelor acvatice 

29.  Conf.univ.dr. Victor Surugiu Biologie 1. Structura populațiilor, dinamica și producția secundară a unor specii 
bentonice de la litoralul românesc al Mării Negre  
2. Studiul sistematic, biologic, ecologic şi zoogeografic al unor organisme 
marine bentonice 
3. Cercetări privind distribuția, starea ecologica, organismele epifite şi producția 
pajiştilor cu Zostera de la litoralul românesc al Mării Negre 
4. Utilizarea organismelor marine în evaluarea calităţii apei si sedimentelor de la 
litoralul romanesc al Marii Negre 
5. Pholidoptera transsylvanica in Carpați: genetica populațiilor și aspecte de 
filogeografie 
1. Population structure, dynamics and secondary of the marine benthic 
organisms from the Romanian Black Sea coast  
2. Systematical, biological, ecological and zoogeographic study of the marine 
benthic organisms 
3. Distribution, ecological status, epiphyte organisms and productivity of Zostera 
meadows from the Romanian Black Sea coast 
4. The use of marine organisms in the assessment of the water and sediment 
quality at the Romanian Black Sea coast 
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5. Pholidoptera transsylvanica in the Carpathians: population genetics and 
phyllogeographycal aspects 

30.  Conf. univ. dr. Adrian Grozavu Geografie Analiza functionalitatii sistemelor antropice in situatii de manifestare a 
fenomenelor de risc/The analysis of the functionality of the anthropics systems 
in casa of the manifestation of the risk phenomena 

31.  Prof. univ. dr. Maria Magdalena 
Zamfirache 

Biologie Efecte morfo-anatomice, biochimice si fiziologice induse de compusi naturali 
polifenolici la specii de plante aromatice si medicinale din familia Lamiaceae 
Eficientizarea extracţiei de uleiuri volatile: caracteristici şi potenţiale de utilizare 
ale subproduselor în bioremediere, agricultură, alimentaţie. 

32.  Conf. univ. dr. Stefan 
Zamfirescu 

Biologie Îmbunătăţirea statutului de conservare al zimbrului (Bison bonasus L., 1758) pe 
baza unor studii ecologice, genetice şi parazitologice, 

33.  Conf. Univ. Dr. Irina Gostin Biologie Noi sisteme farmaceutice pe baza de compusi bioactivi vegetali, cu acţiune 
topică antimicrobiană 

34.  Prof. Dr. Gabi Drochioiu Chimie Peptide chelatate cu potential rol neuroprotector: sinteza, caracterizare si 
studiul legarii ionilor metalici/ Chelated peptides with potential neuroprotective 
role: synthesis, characterization and study of metal ions binding 
Studiul interacțiunii unor poluanți organici cancerigeni cu α1-antitripsina în boli 
cronice pulmonare (The study of the interaction of some cancerigenic organic 
pollutants with the α1-antitripsin in case of the chronic pulmonary lung diseases) 

 
 
 

• D 2- Stiinte sociale, umaniste și economice 
 

Nr.crt. Numele tutorelui Facultatea Tema/domeniul de cercetare 
1.  Prof.univ.dr. Petru Bejan Filosofie 1. Semnificatii sociale, politice si culturale ale comunicarii de tip artistic 
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2. Privatizarea spatiului public. Arhitectura modernista in Romania post-socialista: intre 
utopie si nostalgie. 

2.  Prof. univ. dr. Florin Platon Istorie Concepții, ritualuri, simboluri / Medieval and Early Modern Political Anthropology: Ideas, 
Rites, Symbols. 

3.  Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti Istorie Presa Franceza si Principatele Unite (1859-1866). Imagini, perspective si analize/The 
French Press and the United Principalities (1859-1866). Images, Perspectives and 
Analyses 

4.  Prof. univ. Dr. Octavian 
Bounegru 

Istorie Pictura parietala din Dobrogea romana (secolele II-V p.Chr.): motive iconografice, 
aspecte stilistice si tehnice 

5.  Conf.univ.dr. Florea Ioncioaia Litere 1. Comunicarea știintei si etica sa 
2. Istoria disciplinelor și a vietii academice în România 

6.  Prof. univ.dr. Odette Blumenfeld Litere 1. Problematica identitara in contextul globalizarii 
2. Tendinte in postmodernism: concepte si autori 

7.  Prof.univ.dr. Codrin Liviu 
Cutitaru 

Litere 1.Identitate si integrare. Constructa identitatii nationale in discursul literar romanesc 
(1866-1901)/ Identity and integration. The construction of national identity in the 
Romanian literary discourse (1866-1901) 
2. (Dez)integrarea prin calatorie: o abordare culturala a literaturii de calatorie a 
agrupurilor entice americane/ (Dis)Integrative Journeys: A Cultural Approach to the 
Travel Literature of American Ethnic Groups 
3. Particularitati ale discursului religios din Bucovina. Concepte si perspective 
culturale/Features of the religious discourse in Bukovina. Concepts and cultural 
perspectives 
4.  Eugene O’Neill - Teatru ca templu al artei/Eugene O’Neill - The Theatre as a Temple 
of Art 
 
Literatură engleză victoriană (Dickens, Surorile Bronte, Hardy,  G. Eliot, Conrad, James), 
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Romantism american (Poe, Hawthorne, Melville, Emerson, Whitman, Thoreau), Teorie 
critică (psihanaliză, feminism, deconstructivism, structuralism, studii culturale, 
postcolonialism/ English Victorian Literature (Dickens, the Brontes, Hardy, G. 
Eliot,Conrad, James), American Romanticism (Poe, Hawthorne, Melville, Emerson, 
Whitman, Thoreau), Critical Theory (Psychoanalysis,  Feminism,  Deconstruction,  
Structuralism,  Postcolonialism,  Cultural Studies) 

8.  Prof. Univ, dr. Andrei Corbea-
Hoisie 

Litere 1. Lexiconul presei de limba germană din Bucovina istorică (1848-1940) și 
2. Ediția Friedrich Schiller in șapte volume în limba română. 
3. Dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică. 1848-1940  

9.  Prof.univ.dr. Nicu Gavriluta Filosofie Sereotipurile patologice si combaterea lor intr-o societate multiculturala prin idea de 
dreptate sociala/Pathological stereotypes and their prevention in a multicultural society by 
the idea of social justice 

10.  Prof. Univ. dr. Mihai Dinu 
Gheorghiu 

Sociologie 
Psihologie 

Capital cultural si capital social – strategii colective de acumulare, de transmitere si de 
reconversie în societatea contemporana. Grupuri, institutii si organizatii reprezentative. 
Elite conducatoare, politici si practici manageriale într-o conjunctura de criza. Perspective 
interdisciplinare. 
Comunicarea în institutiile si profesiile medicale 
Inovatii manageriale în institutii si organizatii. Efecte asupra conditiilor de munca si a eticii 
profesionale. 

11.  Conf.dr. Netedu Adrian Sociologie New Media si Comunicarea politica in contextul globalizarii 
 

12.  Prof. Univ.Dr. Ticu Constantin Psihologie Elaborarea şi validarea unui sistem de diagnostic şi  predicţie în tulburările depresive în 
baza analizei apărarii psihice (a mecanismelor de apărare psihică şi mecanismelor de 
coping) 
Factori psiho-sociali implicați în atingerea obietivelor de auto-prezentare 
Modelul extins al teoriei comportamentului planificat în explicarea nerespectării 
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semnalizării trecerii la nivel cu calea ferată 
Factori facilitatori ai reusitei si procese psihologice implicate in atingerea obiectivelor 
personale pe termen lung 

13.  Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici Psihologie Aplicatii narative in interventii psiho-sociale, educationale si in ingrijirea sanatatii 
14.  Prof.univ.dr. Victor Spinei Istorie - Platforma 

de Cercetare si 
Formare 
Interdisciplinara 
ARHEOINVEST 

Interferenţe culturale şi etnice la nordul Dunării de Jos în antichitatea târzie/ Ethnic and 
Cultural interaction in the North Lower Danube Area during the Late Antiquity 

15.  Prof. univ. dr. Laurentiu Radvan Istorie Intre medieval si modern. Societatea urbana din Principatele Romane, evolutii si 
transformari (secolele 15-19) 

16.  Conf.univ.dr. Dorin Popa Litere 1. Identitate, memorie, decizie 
2. Comunicarea stiintei si jurnalismul stiintific; 
3. Dinamica identitătii sociale – constructii identitare; 
4. Efectele mass media; strategii discursive; noile media 
5. Reprezentări / identităţi și stereotipuri de gen în media. Mize și perspective 

17.  Conf.univ.dr. Leonte Ivanov  Litere Literatura rusa veche; Literatura sec. XVIII-XIX; Literatura universului concentrationar; 
Karamzin, Gogol, Dostoievski, Lev Tolstoi, Leonid Andreev, Platonov, Soljenitin, 
Salamov; Imagologie; Mentalitati; Studiul minoritatilor./ Old Russian Literature; Literature 
of the XVIII and XIX centuries; Literature of the concentration camp; Karamzin, Gogol, 
Dostoievski, Lev Tolstoi, Leonid Andreev, Platonov, Soljenitin, Salamov ; Imagology; 
Mentalities; Minorities Studies. 

18.  Prof. Dr. Marina Muresanu Litere  
1.Literatura de călătorie în secolul al XIX lea francez 
2.Corespondenţa artelor în secolul al XIX-lea francez. Literatură şi pictură. Literatură şi 
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muzică. Conexiuni 
3. Literatura română de expresie franceză. Literatura exilului 
4.Literaturi francofone: elveţiană, canadiană, africană, libaneză. Identitate şi alteritate. 
Perspectivă comparatistă 
5. Istoria studiilor de limbă şi literatură franceză la Universitatea din Iaşi 
6. Traductologie: domeniul franco-român  
7. fDiscursul didactic. Perspectivă lingvistică şi semiologică 

19.  Prof.univ.dr. Eugen Munteanu Litere/ Academia 
Română – Filiala 
Iași, Institutul de 
Filologie Română 
„Al. Philippide” 

1. Valorificarea vechilor monumente literare româneşti. Editarea şi interpretarea de 
texte româneşti vechi. 

2. Explorări în tradiţia biblică românească 
3. Receptarea literaturilor străine (engleză, franceză, italsiană, germană etc.) în cultura 

românească. Studii filologice şi traductologice 
4. Semantică şi frazeologie romînească. Abordări istorice  

20.  Prof.univ.dr. Laurențiu Soitu Psihologie si 
stiinte ale 
Educatiei 

Noile tehnologii ale educatiei si invatarii; d-learning, e-learning, m-learning; Dictionare ale 
noilor mijloace de invatare; Efecte ale noilor media in educatie; Dicţionare şi enciclopedii 

21.  Dr. Gabriela Haja (CS I) Academia 
Română – Filiala 
Iasi, Institutul de 
Filologie Română 
„Al. Philippide” 

Integrarea cercetării academice de tip umanist în circuitul european. Lingvistică, Filologie, 
Literatură/ The Integration of the Romanian Academic Humanistic Research within the 
European Circuit. Linguistics, Philology, Literature. 
 

22.  Prof.univ.dr. Constantin Sasu FEAA Analiza comparativa a brandului electoral in paradigma epistemologica pozitivista, 
interpretativista si constructivista 
 

23.  Prof.dr.Vasile Cocriş FEAA Dimensiuni actuale şi perspective privind implicatiile bancilor centrale in asigurarea 
macrostabilitatii/  Actual dimensions and perspectives regarding the implications of 
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central banks in safeguarding macro-stability 
Reflectii privind sistemul bancar romanesc in contextul revizuirii cadrului european de 
reglemetare/ Reflections on the Romanian banking system in the context of review the 
European regulatory framework 

24.  Prof.univ.dr. Marilena Mironiuc FEAA 1. Estimarea valorii: între calcul determinist şi iluzia realităţii. O perspectivă financiar - 
contabilă/Estimation of value: between deterministic computation and illusion of reality. A 
financial accounting perspective 
 
2. Capitalul uman al companiilor inovatoare. Studiu comparativ Romania -Spania/Human 
capital of innovative companies. Comparative study Romania-Spania 

25.  Prof. univ. dr. Gabriela Carmen 
Pascariu 

FEAA Impactul ajutoarelor de stat pentru cercetare si dezvoltare în UE: de la mentinerea 
concurentei nedistorsionate la stimularea dezvoltãrii si a convergentei regionale 
O perspectivã comparativã asupra periferalitãtii estice vs. periferalitatea sudicã în 
dezvoltarea regionalã intra-UE 
Dezvoltãri metodologice în evaluarea competitivitãtii turistice si analiza impactului 
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